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UCHWALA NR 	 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	  

w sprawie wyratenia zgody na przykcie darowizny nieruchomoscci. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 w zwiqzku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomo§ciami (Dz. U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. a 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U . z 2019 r. poz. 511) 
Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§ 1  

• WyraZa sic zgodc na nabycie przez Powiat Pultuski, w formie darowizny, nieruchomoki 
stanowiqcej wlasno§e Gminy Gzy, zajetej pod droge publicznq poloZonq na terenie gminy Gzy 
w obrebie 15 — Nowe Przewodowo, oznaczonej jako dzialka o numerze ewidencyjnym 324/184 
o powierzchni 1,15 ha, dla ktorej Sqd Rejonowy w Pultusku prowadzi ksiege wieczystq Kw Nr 
0S1U/00057339/5. 

§ 2.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzadowi Powiatu w Pultusku. 

§ 3.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

• 
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UZASADNIENIE 

projektu uchwaly Rady Powiatu w Pultusku - w sprawie wyratenia zgody na przyjccie 
darowizny nieruchomoki. 

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.2068 ze zm.) 
szczegolowo okre§lono zadania Powiatu w zakresie budowy i utrzymania dr6g publicznych o 
kategorii powiatowej. Artykul 6a. ust.1 ustawy o drogach publicznych stanowi, it „ do drog 

powiatowych zalicza sic drogi inne niz okresclone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiqce 
polqczenia miast bcdqcych siedzibami powiatow z siedzibami gmin i siedzib gmin micdzy 

sobq". 
Pomiedzy drogami powiatowymi istnieje ciqg drogowy - od dzialki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 23 polotonej w Lipnikach Starych, gmina Pultusk do dzialki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 121 w Grominie gm. Pultusk, ktory zgodnie z powolan4 vvyZej ustawq 
o drogach publicznych powinien stanowie drop o kategorii drogi powiatowej. Na chwilc 
obecnq ww. grunty pomiedzy drogami powiatowymi, wchodzqce w ciqg drogowy stanowiq 

• wlasnok Gminy Gzy —dz. nr nr 324/184 obreb Nowe Przewodowo. 

Zgodnie z art.13 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomokiami 
„Nieruchomosce moze bye, z zastrzezeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele 
publiczne, a take przedmiotem darowizny dokonywanej micdzy Skarbem Panstwa a jednostkq 
samorzqdu terytorialnego, a take migdzy tymi jednostkami. W umowie darowizny okrescla sic 
cel, na ktory nieruchomok jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomoscci na 

ten cel darowizna podlega odwolaniu." W art. 6 ust.1 tej ustawy, ustawodawca wskazal, ze 

celem publicznym w rozumieniu ustawy jest m.in. „ wydzielanie gruntow pod drogi publiczne, 
drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robot budowlanych 
tych drog, obiektow i urzqdzeh transportu publicznego, a take 1qcznoscci publicznej i 

sygnalizacji". 
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 511) do wyl4cznej wla§ciwoki rady powiatu nalety podejmowanie uchwal w 
sprawach majqtkowych powiatu dotyczqcych zasad zbywania, nabywania i do czasu 
okreOenia zasad zarzqd mote dokonywae tych czynnoki vvylqcznie za zgodq rady powiatu. 

W zwiqzku z powy2szym, Zarzqd Powiatu w Pultusku przedklada projekt uchwaly w 

sprawie wyratenia zgody na przyjvcie darowizny ww. nieruchomoki stanowiqcej drop 

publicznq. 
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